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  09 NOV                   PUNT D'ORIGEN- MARSELLA                   
     
  13 NOV                     NIMES - PUNT D'ORIGEN                      

Ocupació de l’autocar a menys d’un 50%.
Visites guiades amb auriculars per poder
garantir la distància interpersonal.
Aplicació de totes les garanties en allotjaments.
Desinfecció de les zones comunes.
Assegurança d’assistència i anul·lació inclosa
amb l’ampliació per casos de Covid-19.

Els nostres viatges compleixen amb totes les
mesures de seguretat enfront la Covid 19:
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11 de novembre. MARSELLA - RUTA DE LA
LAVANDA - MARSELLA 240km

Esmorzar a l'hotel. Sortirem amb el nostre autocar per dirigir-
nos en primer lloc a la Fontaine de Vaucluse, lloc que ha atret
nombrosos poetes, des de Bocaccio fins Petrarca. Un petit
passeig a peu (uns 30 minuts) ens condueix a un lloc insòlit on
la  protagonista és l'aigua amb les espectaculars cascades del
riu Sorgue. Continuarem el recorregut fins Gordes, un dels
pobles més pintorescos i agradables de la regió de Luberon i
qualificat dins el rànquing dels "50 més bells" de França, amb
els seus vells carrers empedrats, les seves cases plenes de
flors, el castell i  les botigues artesanals.  És un dels punts més
suggestius de Provença. Dinar en ruta. Continuarem el
recorregut fins arribar a Rosselló, que deu el seu nom al color
vermellós dels voltants. Però és que a més, tot el poble és
vermell. De fet, aquesta zona és coneguda com El Colorado de
La Provença. Finalitzarem l'etapa a Coustellet per visitar el
Museu de la Lavanda (entrada inclosa), on coneixerem tots els
secrets de la flor més característica de la Provença. Retorn a
l'hotel. Sopar i allotjament a l'hotel.

10 de novembre. MARSELLA - CREUER
CALANQUES -AIX EN PROVENCE - MARSELLA
160km

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens dedicarem a recórrer el Parc
Nacional de Les Calanques en un creuer que ens ensenyarà els
millors racons d'aquesta zona protegida. Continuarem fins Aix
en Provence on dinarem i posteriorment realitzarem la visita
de la ciutat. Aix és una ciutat en la qual l'elegància surt a la
trobada del visitant en els seus carrers i places animades. La
seva història és un escenari en què cada dia s'associen els
plaers de les compres i la noblesa del patrimoni, la
tranquil·litat d'una terrassa, tresors arquitectònics i les
meravelles barroques. Cada font guarda els seus propis
secrets i  cada mansió atresora els seus propis relats.
Finalitzada la visita, tornada al nostre hotel. Sopar i
allotjament a l'hotel.

9 de novembre. PUNT D'ORIGEN - MARSELLA
510km

Sortida en autocar a primera hora del matí. Dinar en ruta no
inclòs. Continuarem fins a Marsella. Distribució d'habitacions i
farem un primer passeig per la ciutat, descobrirem aquesta
ciutat i podrem admirar vestigis dels seus 26 segles
d'existència, des dels seus orígens grecs i romans fins a la
modernitat del nostre segle. El Port Vell és el centre
emblemàtic  i té cura de la ciutat. Sopar i allotjament a l'hotel.
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13 de novembre. ARLES - NIMES - ORIGEN
430km

Esmorzar. Visita d’Arles, una  ciutat al cor de la Provença, on
Vicent Van Gogh es va instal·lar el 1888 buscant el color i la
llum. Farem una passejada pel centre històric amb el seu ric
patrimoni monumental: la Place Lamartine, la plaça del
Fòrum amb el "Cafè la Nuit", el moll del Roine, el "Vell Molí"
del carrer Mireille, l'Amfiteatre romà (Arènes) i el Pont
Langlois (conegut com el Pont Van Gogh). Posteriorment
visitarem amb guia local la ciutat de Nimes que destaca pel
seu famós amfiteatre romà "Sorra" (entrada inclosa),
construit a la fi de segle I després de JC, Les arenes de Nimes
han aconseguit arribar fins als nostres dies en un
excepcional estat de conservació , el que fa que sigui un dels
principals atractius de la vila romana, juntament amb la
Maison Carrée i la Torre Magna. Dinar lliure i a la tarda
tornada al punt d'origen. Arribada a última hora de la tarda i
FI DEL VIATGE

12 de novembre. MARSELLA - AVIGNON - SAINT
REMY –ARLES 100km

Esmorzar a l'hotel i sortida cap a la Capital de la Provença:
Avinyó. Aquesta ciutat està situada a la confluència dels rius
Rodano i Durenga i està  dominada per les fortificacions de I'
antiga residència Papal amb més de 5 km de muralla, 39
torres i 7 portes. La ciutat vella conserva encara l'aspecte
d'una ciutat medieval. Farem amb guia local la visita de la
ciutat coneixent tota la majestuositat de la seva història, amb
una referència clara en la seva història al Palau dels Papes,
un dels edificis més magnífics de l'arquitectura gòtica del
segle XIV, que va ser la Cort Papal entre 1309 i 1377. Dinar
inclòs. A la tarda, i de tornada ,passarem per Saint Remy de
Provence, un dels poblets més coneguts de la Provença
francesa, amb els boulevards, les seves places ornamentades
amb les seves fonts, els estrets carrers de la ciutat vella, etc.
És la ciutat natal de Nostradamus, que també va acollir els
poetes provençals de Romanilha, Charles Mauron i a Van
Gogh. Passarem per l'hospital Sant Pau de Mausole on va ser
internat per decisió pròpia Van Gogh després d'haver-se tallat
l'orella. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament a l'hotel.
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.150€
    - Suplement hab. Ind.: 195€
    

IMPORTANT:

Els nostres viatges compleixen amb totes les
mesures de seguretat enfront la Covid 19.

SERVEIS INCLOSOS:

- Autocar privat durant tot el viatge.
- Hotels de  3/4* .
- Pensió Completa excepte el dinar del 1er i l'últim
dia, en ruta.
- Guia acompanyant des de l'origen durant tot el  
 viatge.
- Guies locals.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:

- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. 


